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Com ja sabeu, a partir del 7 de juny l’escola no imparteix classe a la tarda i per tant els nens
surten a les 13h o a les 15h (si es queden a dinar). És per això que l’AMPA ofereix la
possibilitat d’apuntar-se al CASALET de TARDA al Gegant del Rec.
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DIES: del 7 al 22 de juny (ambdós inclosos)
HORARI: DE 15h A 17h.
PREU: 64 Euros.
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QUÈ FAREM?

QUÈ FAREM?

Proporcionar als nens/es la oportunitat de conèixer i experimentar el procés creatiu
mitjançant la fabricació de màscares, titelles, disfresses i complements amb les
seves pròpies mans.
A través de contes curts introduirem el taller del dia; llavors cada nen podrà decidir
quin personatge vol desenvolupar. Amb material de rebuig farem corones,
espases, vestits, orelles, cues, etc...que ens ajudaran a endinsar-nos més en el
personatge. I després, podrem jugar a interpretar-lo!!
A més, tot el que fem ens ho emportarem a casa així hi podrem jugar sempre que
vulguem!
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•
•
•
•
•

3 a 3.15: Presentació del taller (Conte curt)
3.15 a 3.45: Jocs I Dramatització
3.45 a 4: Recollida i cura del material utilitzat per al taller.
4 a 4.55: Taller (Creació ).
4.55 a 5: Recollida I cura del material utilitzat per al taller. Ens preparem
per emportar-nos el que hem fet cap a casa!!
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(Tot el material necessari per dur a terme l’activitat està inclòs; tot i això es demanarà la col·laboració
dels alumnes ja que farem servir material de rebuig).
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* NOTA : L’activitat només es realitzarà si hi ha un mínim de 10 nens apuntats i un màxim
d’uns 20. En cas contrari només s’admetran per ordre d’ingrés bancari i es retornaran els
diners als exclosos
L’activititat la dirigirà Laia López, la psicòloga que actualment fa l’activitat d’extraescolar de
psico-estimulació creativa dels dimarts i divendres al migdia a la nostra escola.
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COM INSCRIURE’S?
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Ompliu el full adjunt i pagueu l’import al num. de compte:
2030 0072 10 3300011179 de Caixa de Girona.
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Com a concepte, poseu el nom del nen, el curs i casalet juny.
Deixeu el comprovant de la Caixa i el full adjunt a la bústia de l’AMPA o
envieu còpia a ampagegantdelrec@gmail.com,
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Fitxa INSCRIPCIÓ
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Nom i cognoms de l’alumne/a:
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Nom i cognom del pare, mare o tutor :
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Telèfon de contacte: ..…………………......................................
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SOL.LICITO LA INSCRIPCIÓ A L’ACTIVITAT
Per tant adjunto resguard de l’ingrés bancari al compte corrent núm:
2030 0072 10 3300011179 de Caixa de Girona, de la quota total de
//64// Euros.
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